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 الذسط الثاوى
 

 

همَّ ضّلِ وظلم وباسن، على عبذن وسظىلً محمٍذ، وعلى آله 
َّ
بعم هللا الشحمن الشحُم، الحمذ هلل سب العاملحن، الل

. وصحابخه أجمعحن، وعلى من جبعهم باحعاٍن ئلى ًىم الذًن

 

: ًلٌى شُخ إلاظالم ابن جُمُت سحمه هللا حعالى}

اٍب ﴿ :ومعنى كىله 
َ
 ِسو

َ
ٍل َو  ُْ َ

ِه ِمْن   ُْ ْم َعلَ
ُ
خ

ْ
ْوَج 

َ
َما أ

َ
 ، [6: الحشش ]﴾ 

ا
 و  ئبال

ا
.  أي ما حشهخم و  ُظلخم  ُال

ٌٍ : ولهزا كاٌ ال لهاء   ز من الى اس بؼحر كخا
ُ
ا; ئن ال يء هى ما أ

ا
ألن ; ألن ئًجاف الخُل والشواب هى معنى اللخاٌ، وظمي  ُئ

 على عبادجه
ا
ألهه ئهما ; هللا أ اءه على املعلمحن، أي سده عليهم من الى اس،  ان ألاضل أن هللا حعالى ئهما  لم ألامىاٌ ئعاهت

 لم الخلم لعبادجه،  اليا شون به أباح أه عهم التي لم ٌعبذوه بها، وأمىالهم التي لم ٌعخعُىىا بها على عبادجه، لعباده 

طب من محرازه، وئن لم ًىن كبػه كبل رلً، 
ُ
املإمىحن الزًن ٌعبذوهه، وأ اء ئليهم ما ٌعخحلىهه، هما ٌعاد على الشجل ما ػ

ت التي على اليهىد والىطاسي، واملاٌ الزي ًطالح علُه العذو، أو يهذوهه ئلى ظلطان املعلمحن والحمل الزي  وهزا مثل الجٍض

حمل من بالد الىطاسي وهحىهم، وما ًإ ز من ججاس أهل الحشب، وهى العشش، ومن ججاس أهل الزمت ئرا اججشوا من ػحر  ًُ

.  بالدهم، وهى هطف العشش

ا في  هىزا وان عمش بن الخطاب سض ي هللا عىه ًأ ز، وما ًإ ز من أمىاٌ من ًىلؼ العهذ منهم، والخشاج الزي وان مػشوبا

 .{.ألاضل عليهم، وئن وان كذ ضاس بعػه على بعؼ املعلمحن

  خػلم الىىع الثالث مً أهىاع ألامىاٌ العلطاهيت، فىكفىا غىذ كٌى الؽيخ سخمه بهزا الىالم هما هشبطه بالجلعت اإلااليت ٍو

اٍب ﴿: هللا في هخاب العياظت الؽشغيت ومػنى كىله
َ
 ِسو

َ
ٍل َو  ُْ َ

ِه ِمْن   ُْ ْم َعلَ
ُ
خ

ْ
ْوَج 

َ
َما أ

َ
ً، وؾالًبا ًيىن  ﴾  ؤلاًجاف هى الخدٍش

ساهب اإلاشوىب مً الخيل والبؿاٌ والحمحر، ئرا ًدشهها فاهه ًدشن سحليه ؾالًبا وهى ساهب فخخدشن الذابت بىاًء غلى خشهخه 

ادة الحشهت ، ولهزا كاٌ  الخ ،والتزوٍذ مؼ ٍص
ً

 وال ئبال
ً

. أي ما خشهخم وال ظلخم خيال

 طالح هى ما أخز مً الىفاس بؿحر كخاٌ،و، الفيء ال ؼً أهه مً الشحىع، والفيء بمػنى الظل ٌٍ فهى ؾىائم،  في الـا ما أخز بلخا

ٌٍ فهى فيءٌء  ، وما أخز مً ؾحر كخا ٌٍ . الؿىائم هى ما أخزذ اإلاعلمىن بلخا

 اَء ﴿: ومىه ما أخزذ الىبي ـلى هللا غليه وظلم مً أمىاٌ بني الىمحر بػذ ما أحالهم خيىما هلمىا الػهذ، فلاٌ هللا
َ
 

َ
َوَما أ

اٍب 
َ
 ِسو

َ
ٍل َو  ُْ َ

ِه ِمْن   ُْ ْم َعلَ
ُ
خ

ْ
ْوَج 

َ
َما أ

َ
ى َسُظىِلِه ِمْنُهْم  

َ
ُه َعل

َّ
ٌٍ  ،﴾الل  .فالفيء هى ما أخز مً الىفاس بؿحر كخا

ا ألن هللا أ اءه على املعلمحن، أي سده عليهم،: كاٌ               
ا
 وظمي  ُئ

  ،ل أن اإلااٌ لػباد هللا الفالححن   هأن ألـا

               ٌ  على عبادجه،: لهزا الشُخ ًلى
ا
  األضل أن هللا حعالى ئهما  لم ألامىاٌ ئعاهت

  ،ال ؼً كذ كشسذ أهل الػلم، بل ختى ظاهش مً هفىؿ الىخاب والعىت 
ٌء
لىً ًيبغي أن ٌػيه  وهزا ًا ئخىاوي خليلت ملحظ

اإلاعلم، وهى أن اإلااٌ ماٌ هللا، وال ًبيذ هللا غضَّ وحلَّ وما سخش مخلىكاجه ومنها ألامىاٌ ئال لػباد هللا الفالححن، هم الزًً لهم 

. غلى وحه الحالٌ البالٌ

 ٌولهزا كا :﴿ 
ا
اِلَطت

َ
ا   َُ هْ اِة الذُّ َُ ىا ِفي الَح

ُ
ِزًَن آَمى

َّ
ْل ِهَي ِلل

ُ
ِق ك

ْ
ص َباِث ِمَن الّشِ ِ

ُّ َشَج ِلِعَباِدِه َوالطَّ
ْ
 

َ
ِتي أ

َ
ِه ال

َّ
 الل

َ
ت

َ
َم ِصٍى ْل َمْن َحشَّ

ُ
ك

اَمِت  َُ ْىَم الِل [. 32: ألاغشاف ]﴾ًَ



3 

  ل أن ما سخش هللا مً مىحىداٍث ظىاًء في العمىاث أو في ألاسك هى للمإمىحن؛ ألنهم هم الزًً خللىا الؿاًت التي فاأـل

. خللىا مً أحلها، ووي غبادة هللا غضَّ وحلَّ 

 ،ًأول ؼيًئا مدشمٌء غليه ،
ً
، ألهه ظىف ًداظب، ولهزا في كٌى هللا غضَّ وحلَّ أما مً خالف فىأهه ًأول ؼيًئا ؾفبا :  وهزا خطحرٌء

ا﴿ َُ هْ اِة الذُّ َُ ىا ِفي الَح
ُ
ِزًَن آَمى

َّ
ْل ِهَي ِلل

ُ
اَمِت ﴿:  زم كاٌ﴾ك َُ ْىَم الِل ًَ  

ا
اِلَطت

َ
 خالفت أي مً ؾحر خعاٍب، بيىما في الذهيا هىان ،﴾ 

، فما بالً بالىفاس الزًً ًخمخػىن بىػم هللا وبما سخش هللا، زم ال ًلىمىن بدم هللا وأغظم خله ال ؼً جىخيذذ  خعابٌء

 غلى غبادجه؛ ألهه ئهما خلم الخلم لػبادجه، فاليافشون : وغبادجه، ولهزا كاٌ
ً
ل أن هللا حػالى ئهما خلم ألامىاٌ ئغاهت فان ألـا

 أو ؾحرذ، ملفىدذ 
ٌء
به أباح أهفعهم، ٌػني أن هللا أباح للمإمىحن أهفغ الىفاس طبًػا  هزا اللخاٌ، لىً ئرا وان هىان مػاهذة

، اإلالفىد في خاٌ كيام الحشب 
ٌء
 فاإلاػلىم أن دماءهم مػفىمت

ٌء
الحشب، خيىما جيىن الحشب، أما ئرا وان هىان غهذٌء أو رمت

 ،
ٌء
 فان هفىظهم مباخت

ا أمىالهم التي لم ٌعخعُىىا بها على عبادجه،                 ولهزا كاٌ  اليا شون به أباح أه عهم التي لم ٌعبذوه بها، وأباح أًػا

 ليحن والحليليحن والزًً ٌػبذون هللا غلى الحليلت .  ولهزا ظمي فيًئا ألهه غاد ألصحابه ألـا

عبذون هللا حم العبادة، ولهزا كاٌ                لعباده املإمىحن، : َو

 ،زم اهظش الدؽبيه الجميل واللياط أي أفاءذ لػبادذ اإلاإمىحن الزًً ٌػبذوهه، وأفاء ئليهم ما ٌعخدلىهه، أي أسحػه ئليهم 

 مً : الجميل كاٌ
ً

فب مً محرازه، وئن لم ًىً كبمه كبل رلً، بمػنى أهه إلاا ًشر ؤلاوعان ماال
ُ
هما ٌػاد غلى الشحل ما ؾ

ٌٌء له وئن وان في خاٌ الؿفب غىذ الؿاـب، ٌػني الىاسر  مىسزه اإلاخىفى، وؾفب كبل أن ًدعلمه زم أغيذ ئليه فاهه هى ما

هما ٌػاد غلى الشحل ما ؾفب مً محرازه، وئن لم : لم ًدعلم ماله ألهه ؾفبه الؿاـب كبل أن ًلؼ في ًذ الىاسر، ولهزا كاٌ

. ًىً كبمه كبل رلً، فهى للمإمىحن وئن وان بيذ الىفاس، فهى للمإمىحن غاد ئليهم بهزذ الطشق اإلاؽشوغت

ت التي على اليهىد والىطاسي، واملاٌ الزي ًطاسح علُه العذو،               ا مثل الجٍض  وكاٌ هزا أًػا

 ليحن له، وغاد إلاالهه ألـا .  ول هزا ؼبه فيء، بمػنى أهه غاد أـل

حمل،                ًُ  أو يهذوهه ئلى ظلطان املعلمحن والحمل الزي 

  ت، هأهه ًلٌى أنها ليعذ  الؽيخ فلهه دكيمٌء ول ما ًأحي مً أمىاٌ الىفاس بأي طشٍق ظىاًء بطشق ؤلاهذاء ظىاًء بطشق الجٍض

 ما دام بييىا وبيىا غهذٌء فأمىالهم ال 
ٌء
، وئن وان وي مػفىمت  غليهم باغخباس أنهم لم ًلىمىا بدم هللا غضَّ وحلَّ

ٌء
ا ووي مدشمت

ً
ملي

 
ٌء
 وأهفعهم مػفىمت

ٌء
. ؼً مػفىمت

  ، بمػنى هم ًخمخػىن بالحشام باغخباس أنهم لم ًلىمىا بدم هللا، فارا غادث للمعلمحن بأي طشٍق مً الطشق اإلاؽشوغت فهى فيءٌء

. فاء ئلى أهله وئال معخدليه وئال مالهه الحليليحن

  دمل مً بالد الىفاسي وهدىهم، ألنهم وان ًتهادون ال ؼً أن ملىن الىفاس ًُ أو يهذوهه ئلى ظلطان اإلاعلمحن والحمل الزي 

دبادلىن الهذاًا، فما ًأحي ًلٌى الؽيخ ئن هزا هى أًًما هأهه  ً يهذون لعلطان اإلاعلمحن، ٍو والىفاسي وؾحرهم وملىن آلاخٍش

. غاد ئلى أـله، وفيء فاء ئلى مالهه الحليليحن

 كاٌ وهزلً ما ًإ ز من ججاس أهل الحشب، وهى العشش،            

  مؼ أن أمىالهم مػفىمت، ألهه ما دام بييىا وبينهم ميثاق وغهذ بأي أهىاع ،  خيىما ببالد اإلاعلمحن حػؽش أمىالهم هما هى مػلىمٌء

، لىً ما ًإخز منهم مً غؽش هديجت الاجفاكياث فان هزا أًًما 
ٌء
 وأمىالهم مػفىمت

ٌء
اإلاىازيم والػهىد فان دماءهم مػفىمت

. هزا الػؽش غاد ئلى أـله، ًلٌى الؽيخ ئهه أًًما مً الفيء باغخباس أهه غاد ئلى أـله

 ومن ججاس أهل الزمت ئرا اججشوا من ػحر بالدهم،             
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 أهل الزمت ًخجشون داخل البالد ؤلاظالميت وخاسج البالد ؤلاظالميت، فارا اججشوا في ؾحر بالدهم ًإخز منهم هفف الػؽش .

 ٌالػؽش مً الخجاس وهفف الػؽش مً الزميحن ئرا اججشوا في ؾحر البالد،  -هىزا وان غمش بً الخطاب سض ي هللا غىه ًأخز : كا

 وما ًإ ز من أمىاٌ من ًىلؼ العهذ منهم،               

 ئلى آخشذ، هزذ حػخبر مً الفيء هما ًلٌى الؽيخ 
ً
ت  أو حٍض

ً
. أخياًها مً هلن الػهذ ًإخز مىه ئما ؾشامت

ا في ألاضل عليهم،               والخشاج الزي وان مػشوبا

   بلىن غلى أسلهم فان الخشاج الزي ًإخز أًًما ٌػخبر مً الفيء ألهه أـله أن ٌػىد ئلى غباد ، ٍو ًفالحىن غليها وهم هفاسٌء

 وئن وان الخشاج أًًما ًخدٌى ألن الخشاج هما ًإخز مً الىفاس أزىاء اإلافالحت، هزلً هللا الزًً ٌػبذوهه غلى الحليلت،

وئن وان كذ : ًإخز غلى اإلاعلمحن وهى ما ٌعميه اإلاعلمىن الفلهاء ألاسك الخشاحيت، وئن واهذ جدذ ًذ معلٍم، ولهزا كاٌ

. ـاس بػمه غلى بػن اإلاعلمحن

ًٌ معحٌن، مثل من ماث  } زم ئهه ًجخمع من ال يء جمُع ألامىاٌ العلطاهُت التي لبِذ ماٌ املعلمحن واألمىاٌ التي لِغ لها مال

 معحٌن، وواملؼطىب، والعىاسي، والىدائع التي حعزس معش ت أصحابها، وػحر رلً من أمىاٌ 
ٌ

من املعلمحن ولِغ له واسر

،  هزا وهحىه ماٌ املعلمحن . املعلمحن، العلاس واملىلٌى

 معحٌن ; وئهما رهش هللا حعالى في اللشآن ال يء  لط 
ٌ

ألن الىبي ضلى هللا علُه وظلم ما وان ًمىث على عهذه مٌُذ، ئ  وله واسر

. لظهىس ألاوعاب في أصحابه

 من 
ٌ
ا ئلى جذهم، وكذ كاٌ بزلً طائ ت  سجٌل من كبُلٍت  ذ ع محرازه ئلى هبحر جلً اللبُلت، أي أكشبهم وعبا

ا
وكذ ماث مشة

ٌٍ مىطىٍص وػحره . العلماء، هأحمذ في كى

َع محرار سجٍل 
َ
 من أصحاب أحمذ وػحرهم، وَد 

ٌ
ا له،  ذ ع محرازه ئلى عخُله، وكاٌ بزلً طائ ت

ا
وماث سجٌل لم ًخلف ئ  عخُل

خه . ئلى سجٍل من أهل كٍش

. ووان ضلى هللا علُه وظلم هى و ل اؤه ًخىظعىن في د ع محرار املُذ، ئلى من بِىه وبِىه ظبٌب هما رهشهاه

ولم ًىن ًأ ز من املعلمحن ئ  الطذكاث، ووان ًأمشهم أن ًجاهذوا في ظبُل هللا بأمىالهم وأه عهم، هما أمش هللا به في 

 {. هخابه

  
ٌء

، زم ؼشع الؽيخ ًبحن أًما، الفيء مػشوف ٌٍ لىً ـاس أن ًزهش بػن مىاسد أهه ما ًأخزذ اإلاعلمىن مً الىفاس مً ؾحر كخا

زم ئهه ًجخمؼ مً الفيء حميؼ ألامىاٌ العلطاهيت التي لبيذ ماٌ : بيذ اإلااٌ، وبػن أًما ما ٌػىد ئلى الىاسر، فلاٌ

بذٌ مً مؼ، ووي : اإلاعلمحن، هأن الؽيخ ًلٌى ول ما في بيذ ماٌ اإلاعلمحن ًمىً أن ٌعمى فيًئا، ولهزا في بػن اليسخ

. جىضح اإلاشاد، بمػنى زم ئهه ًجخمؼ مؼ الفيء، وهزا أًما لػله هزا ًذٌ غلى اإلاشاد أهثر

 زم ئهه ًجخمع من ال يء جمُع ألامىاٌ العلطاهُت التي لبِذ ماٌ املعلمحن،             

  ،وئن وان الفيء ال ؼً أهه مً مىاسد بيذ اإلااٌ، لىً  ألنها خليلت ال حعمى فيًئا اـطالًخا، مىاسد بيذ اإلااٌ مً ؾحر الفيء

. اإلاىاسد ألاخشي ال حعمى فيًئا اـطالًخا

ًٌ معحٌن،               واألمىاٌ التي لِغ لها مال

  واإلاؿفىباث التي لم ٌػشف مالهها، ولها حػىد ئلى بيذ ،  مػحنٌء
ٌء

 ما فلذ ولم ٌػشف، ومً ماث مً اإلاعلمحن وليغ له واسر

. اإلااٌ، ولهزا الؿاـب ئرا ؾفب زم لم ٌػشف ـاخبه فاما أن ًخفذق به، وئما أن ًذخله بيذ اإلااٌ هما هى مػلىمٌء 
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  س مػشفت أصحابها، ًبذو التي حػزس مػشفت
َّ
والػىاسي أًما ئرا لم ٌػشف أصحابها فانها حػىد ئلى بيذ اإلااٌ، والىدائؼ التي حػز

. أصحابه حػىد ئلى اإلاؿفىب والػىاسي والىدائؼ، ختى واسر مػحن، بمػنى خحن ًخػزس مػشفت أصحابها فانها حػىد ئلى بيذ اإلااٌ

وكذ ًلاٌ أًما بالخفذق بها، وبػن الػلماء ًلٌى ئرا وان بيذ اإلااٌ مىخظًما حػىد ئليه، وئن لم ًىً مىخظًما فاهه ًخفذق 

. به مً أساد أن ًخخلق مىه ما دام أهه ًخمىً مً مػشفت ـاخبه بػذ الخدشي والعإاٌ

، فهزا وهدىذ ماٌ اإلاعلمحن . وؾحر رلً مً أمىاٌ اإلاعلمحن، الػلاس واإلاىلٌى

 ;وئهما رهش هللا حعالى في اللشآن ال يء  لط: كاٌ             

 ٌألن الىبي ـلى هللا غليه وظلم ما وان :  ولم ًزهش بليت اإلاىاسد التي رهشها الفلهاء مً اإلاؿفىباث والىدائؼ والػىاسي ئلخ، كا

 ،
ً

، كذ ًيىن العبب أًما ألن اإلاجخمؼ في غهذ الىبي ـلى هللا غليه وظلم وان كليال  مػحنٌء
ٌء

، ئال وله واسر ًمىث غلى غهذذ ميذٌء

بػذما جىظػذ الفخىخاث وهثر اإلاعلمىن ال ؼً أهه هثر اإلاعلمىن حًذا  ظىاًء في اإلاذًىت أو في مىت أو ختى في بالد اإلاعلمحن 

،  ولهزا كاٌ
ً

في غهذ الىبي ـلى هللا غليه وظلم ما وان : غمىًما، لىً في غهذ الىبي ـلى هللا غليه وظلم وان اإلاعلمىن كليال

، لظهىس ألاوعاب في أصحابه ألنهم مدذدون   مػحنٌء
ٌء

، ئال وله واسر . ًمىث غلى غهذذ ميذٌء

 سجٌل من كبُلت  ذ ع محرازه ئلى هبحر جلً اللبُلت،               
ا
 وكذ ماث مشة

  الػالكت اليعبيت، ألهه لى وان 
ً
مؼ أن اللبيلت هما حػلمىن ًيىن اليعب بػيًذا ؾالًبا غالكت هبحر اللبيلت كذ جيىن غالكخه بػيذة

ا وكذ ًيىن أبػذ مً 
ً
ٍب لىً ًذٌ غلى أهه مجشد الالخلاء باللبيلت، كذ ًيىن فخز ًٍ أو هدى رلً أو ابً غّمٍ كٍش ًبا هأٍب أو اب كٍش

. رلً

 أي أكشبهم وعًبا ئلى حذهم، الزي هى هبحر اللبيلت .

 مىفىٍؿ وؾحرذ ٌٍ  مً الػلماء، هأخمذ في كى
ٌء
. وكذ كاٌ بزلً طائفت

ا له،  ذ ع محرازه ئلى عخُله،             
ا
 وماث سجٌل لم ًخلف ئ  عخُل

  أن اإلاػخم ًشر، لىً الػخيم اإلاػَخم هزا هى الزي لم ًزهشذ الػلماء في الىاسزحن، لىىه خفل أن الىبي ـلى هللا غليه 
ٌء

 مػشوف

خه، وليغ  َؼ محرار سحل ئلى سحل مً أهل كٍش
َ
وظلم وسر غخيلا، ولهزا كاٌ بزلً طائفت مً أصحاب أخمذ وؾحرهم، وَدف

. فلط في الػالكت اليعبيت، وئهما الػالكت ئن صح الخػبحر ألاسليت والىطىيت، فذفػه له

  
ً

إلادذودًت اإلاجخمؼ وكلخه، وأًًما في غهذ الىبي ـلى هللا غليه وظلم وفي غهذ أبي بىش وان اإلاجخمؼ : وهما كلىا هزا كذ ًيىن أوال

ً هزذ وي التي أًًما  ً، ألهه جخىظؼ الىاط، فالذواٍو مدذود، لىً إلاا جىظػىا في غهذ غمش، مارا فػل غمش؟ أوؽأ الذواٍو

. صادث في جشجيب أمىس الذولت غمىًما، وجشجيب ألامىاٌ غلى حهت الخفىؿ

ا،: ولهزا كاٌ               ووان ضلى هللا علُه وظلم هى و ل اؤه ًخىظعىن في د ع محرار املُذ، ئلى من بِىه وبِىه ظبٌب ولِغ وعبا

  ظبب أي أدوى ظبٍب ظىاًء وان باللشابت ، ٌٍ ، ليغ مدل ئؼيا
ٌء

، ألن اليعب هزا مػشوف  فيه وسخت وعٍب، والصحيذ ظببٌء

ت، ظىاًء وان غخيًلا، ظىاًء وان مػخًلا، ئلخ . ظىاًء وان باللٍش

 هما رهشها ،
ً
، ئهما اإلالفىد غخيمٌء بمػنى مػَخمٌء أـبذ خشا ا، الػبذ ال ًشر هما هى مػلىمٌء . البذ أن ًيىن خشًّ

 ولم ًأ ز من املعلمحن ئ  الطذكاث،- أي الىبي ضلى هللا علُه وظلم-ولم ًىن ًأ ز من              

 ٌـلى -لم ًىً في بيذ اإلااٌ غلى غهذ الىبي :  ألن الؽيخ إلاا رهش كبل كليٍل، رهش اإلاىاسد الؿفىب والػىاسي، ئلى آخشذ،ولها، كا

ئال الفذكاث، فلم ًىً ًأخز مً اإلاعلمحن ئال الفذكاث، ووان ًأمشهم أن ًجاهذوا في ظبيل هللا بأمىالهم - هللا غليه وظلم

. وأهفعهم، هما أمش هللا في هخابه
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، وأبي -ضلى هللا علُه وظلم-ولم ًىن لألمىاٌ امللبىغت وامللعىمت دًىاٌن جامٌع على عهذ سظٌى هللا : سحمه هللا حعالى-كاٌ  }

ا،  لما وان في صمن عمش بن الخطاب -سض ي هللا عىه-بىش 
ا
ا  شِئ

ا
لعم املاٌ شِئ ًُ هثر املاٌ، واحععذ - سض ي هللا عىه-، بل وان 

البالد، وهثر الىاط،  جعل دًىان العطاء للملاجلت وػحرهم، ودًىان الجِش، في هزا الضمان مشخمٌل على أهثره، ورلً الذًىان 

لبؼ من ألامىاٌ، ووان الىبي  ًُ ن الخشاج وال يء، وما  ن املعلمحن، ووان لألمطاس دواٍو - ضلى هللا علُه وظلم-هى أهم دواٍو

:  و ل اؤه ًحاظبىن العماٌ على الطذكاث وال يء وػحر رلً،  طاسث ألامىاٌ في هزا الضمان وما كبله زالزت أهىاٍا 

هىٌا ٌعخحم إلامام كبػه بالىخاب والعىت وإلاجماا، هما رهشها، وهىٌا ًحشم أ زه باإلجماا، والجباًاث التي جإ ز من أهل 

ىب، زم حعلط عىه العلىبت بزلً، وواملىىط التي 
ُ
، أو على حّذٍ اسج

ٌ
خل بُنهم، وئن وان له واسر

ُ
ت لبِذ املاٌ ألجل كخٍُل ك اللٍش

ا، وهىٌا  ُه اجتهاٌد وجىاصٌا، هماٌ من له رو سحٍم، ولِغ بزي  شٍع و  عطبٍت وهحى رلً
ا
. {  ٌعىغ وغعها اج اك

  في كميٍت هيف حؿحرث جشجيب ألامىاٌ خيىما جىظػذ الذولت ؤلاظالميت،- سخمه هللا-أًًما هزا جىليذٌء مً الؽيخ 

 ولم ًىن لألمىاٌ امللبىغت وامللعىمت،:  لاٌ                

  ،ٌػني اإلالبىلت بأظباب اللبن، ظىاًء واهذ هما كلىا ـذكاٍث، أو فيًئا، أو اإلاؿاصي ئلى آخشذ، واإلالعىمت أًًما خحن جلعم 

لعم اإلااٌ ؼيًئا فؽيًئا، -سض ي هللا غىه-، وأبي بىش -ـلى هللا غليه وظلم-لم ًىً لها دًىانٌء حامؼ غلى غهذ الىبي  ًُ ، بل وان 

، وحػشفىن كفت الىبي  ، وال ًبلى ش يءٌء ٌٍ  بأو
ً

، وان ًفلي الػفش، فذخل - ـلى هللا غليه وظلم-ٌػني أوال خيىما وان غىذذ رهبٌء

.  فعمه في خيىه، أو في مجلعه، فيان ًلعم اإلااٌ ؼيًئا فؽيًئا،«  أو أن أبِذ وعىذي ش يٌء من هزا»: بيخه معشًغا، فلاٌ

وهثر املاٌ، واحععذ البالد، وهثر الىاط،  جعل دًىان العطاء - سض ي هللا عىه- لما وان في صمن عمش بن الخطاب              

 للملاجلت وػحرهم،

  س - سض ي هللا غىه- والؼً أن هزا أًًما للب العياظت الؽشغيت، ووي أن غمش طبًػا  ئن صح الخػبحر في لؿخىا اإلاػاـشة أهه طىَّ

، ً، دًىان الجىذ، ودًىان الػطاء، ودًىان اللماء ئلى آخشذ هما هى مػلىمٌء  إلاارا؟ ئداسة الذولت ئن صح الخػبحر، فىلؼ الذواٍو

وان مدذوًدا، فاآلن احعؼ، ودخلذ - ـلى هللا غليه وظلم-ألهه احعػذ الذولت، وكلىا كبل كليٍل أن اإلاجخمؼ في غهذ الىبي 

ليا، وآظيا بؽشكها وؼمالها، وؼماٌ ؾشبها، وؼماٌ ؼشكها، واحعػذ حًذا ، فال ًخفىس أن فيًئا  الؽام والػشاق وختى ئفٍش

، ولهزا الؼً غمش  ٌٍ  بأو
ً
ـلى هللا غليه -وهى طبًػا  مدذر، وأًًما هبيىا مدمذ - سض ي هللا غىه-ًلعم ؼيًئا فؽيًئا، أو أوال

مً - سض ي هللا غىه- والؼً كطًػا أن غمش ،«علُىم بعىتي وظىت الخل اء الشاشذًن»: أغطي حىامؼ اليلم، كاٌ- وظلم

ً، الؼً أنها  ، والزي فػله في ئداسة الذولت، وما ـىػه، وما اظخفخده، وما أوؽأذ مً دواٍو
ٌء
الخلفاء الشاؼذًً، فهزذ ظىت

 في العىت التي كاٌ فيها الىبي 
ٌء
لاط ،«علُىم بعىتي وظىت الخل اء الشاشذًن»: ـلى هللا غليه وظلم-داخلت ًُ  والؼً طبًػا  

، ولهزا الؽيخ ظىف ًأحي غلى غباسجه . غليها هما هى مػلىمٌء

  هثر اإلااٌ، واحعػذ البالد، فىثر الىاط، فجػل دًىان الػطاء للملاجلت - سض ي هللا غىه-فلما وان في صمً غمش بً الخطاب

، ليغ فلط اإلالاجلت، بل للملاجلت وؾحرهم، مػنى مً ٌعخدم ؼيًئا مً بيذ اإلااٌ أغطاذ، ظىاًء وان غاحًضا أو معىيًىا، وؾحرهم

ا هبر ظىه فأغطاذ مً بيذ اإلااٌ، كاٌ ًً ، فال : ظىاًء وان رمًيا، أو ؾحرذ، هما حػشفىن خيىما سأي يهىد أخزها كىجً وأهذ ـؿحرٌء

ػطى إلاً ٌعخدم، ولهزا كاٌ ٌُ ، فأغطاذ بيذ اإلااٌ  . للملاجلت وؾحرهم: هأخز وأهذ هبحرٌء

 ٌودًىان الجيؾ، في هزا الضمان في صمان ابً جيميت ٌػني حؿحر اظم دًىان الػطاء ئلى دًىان الجيؾ، ٌػني وان في غهذذ، : وكا

. في غهذ ابً جيميت، وان ًىحذ في الذولت ش يءٌء اظمه دًىان الجيؾ

 ودًىان الجِش، في هزا الضمان مشخمٌل على أهثره، :  لاٌ             

  فيه وصاسة الؽئىن الاحخماغيت أًًما ، ت في الذولت اإلاػاـشة، فيه وصاساثٌء وهدً غىذها طبًػا  هما حػشفىن آلان الترجيباث ؤلاداٍس

لها مفاسفها، ظىاًء وان اإلادخاحىن والعجضة وأصحاب الممان الاحخماعي، ووصاسة اإلااليت أًًما لها مفاسفها، وهزلً الخذمت 
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اإلاذهيت، وهزلً اإلاىظفحن لهم دًىانهم، وهىزا، اإلالفىد أن هزذ أمىسٌء جلبل الىظش، وجلبل الخدذًث، غلى خعب ما ًدذر 

دذر الىاط مً أمىسٍ  . الىاط، وٍُ

 ٌودًىان الجيؾ، في هزا الضمان مؽخملٌء غلى أهثرذ، ٌػني غلى أهثر ما اؼخمل غليه دًىان الػطاء: ولهزا كا .

 ورلً الذًىان،             

 اإلاعلمحن ً ً أخشي، هما كلىا دًىان اإلاظالم، الزي هى دًىان الػطاء، ودًىان الجيؾ، هى أهم دواٍو ، بمػنى أن غىذهم دواٍو

ً . دًىان الجىذ، دًىان ؾحرها مً الذواٍو

 ،في اإلاذًىت- سض ي هللا غىه- طبًػا  غمش ووان لألمفاس، ألامفاس أي البلذان ألاخشي ؾحر اإلاذًىت .

 ،الخشاج والفيء، بمػنى أنهم مفىلىن ً نهم أًًما ًفشفىن منها بلذس ما غىذهم ووان لألمفاس دواٍو  والىالة هىان غىذ دواٍو

. مً اإلافاسف الؽشغيت

لبؼ من ألامىاٌ، ووان الىبي                 ًُ ن الخشاج وال يء، وما  و ل اؤه ًحاظبىن - ضلى هللا علُه وظلم-ووان لألمطاس دواٍو

 العماٌ على الطذكاث وال يء وػحر رلً،

  ليجمػىا ما ًدل حمػه مً الىاط، ظىاًء وان ـذكاٍث، ظىاًء وان ،
ً

زهبىن غماال ، ٍو
ً
 واهىا ًداظبىنهم؛ ألنهم ًزهبىن حباة

باح أخزذ مً الىاط ًُ . فيًئا، ظىاًء خشاًحا، ئلى آخشذ مما 

  ،ًًداظبىن الػماٌ غلى الفذكاث والفيء وؾحر رل 

، -ضلى هللا علُه وظلم- طاسث ألامىاٌ في هزا الضمان وما كبله، ٌعني صمان ابن جُمُت، وما كبله ٌعني ئلى عهذ الىبي             

:  ضاسث زالزت أهىاٍا 

 ،بمػنى أهه ًجىص له أن ًلبمه، بمػنى خالٌ، هما رهشهاذ، الزي هى هىعٌء ٌعخدم ؤلامام كبمه بالىخاب والعىت وؤلاحماع 

. الفيء والفذكاث ئلى آخشذ

 ،ت لبيذ اإلااٌ ألحل كخيٍل كخل وهىعٌء ًدشم أخزذ باإلحماع، والجباًاث التي جإخز ، جإخز مً أهل اللٍش  ظالمٌء
ٌء

 بمػنى أهه جفشف

ًشا أو هدى رلً،  ، هزا ال ًجىص طبًػا ، مجشد أن كخل ًإخز مً بيذ اإلااٌ، ئال ئرا وان كذ ًيىن حػٍض
ٌء

بينهم، وئن وان له واسر

 ئرا ـذس مً أهله في مدله  فاألمش فيه واظؼٌء 
ً
ش، كذ ًيىن واظًػا، وخاـت . هزذ مً باب الخػٍض

  ٌٌء ملابلٌء . أو غلى خّذٍ اسجىب، بمػنى ًيىن له أو ٌعلط ملابله الػلىبت، ٌػني ًضوي فخترن الػلىبت، أو جإخز مىه ما

 زم حعلط عىه العلىبت بزلً، وواملىىط             

 ا
ً
، وئن وان خليلت المشائب هزذ ألامش فيها لػله ًأحي وكذٌء ووي طبًػا  أمىاٌ الخجاسة ؾحر العائؿت، التي ال ٌعىؽ ولػها اجفاك

هخيلم فيها هالًما؛ ألن الػلماء لهم فيها هالمٌء الحليلت، في ألاخز، وعميها الخىظيف غلى أمىاٌ الىاط، هل لإلمام أن ًىظف 

 ، ، وأهه ال ًجىص الخػذي غليها، لىً ئرا واهذ هىان معىؾاثٌء
ٌء
ل أن أمىاٌ الىاط مدترمت غلى أمىاٌ ألاؾىياء، الؼً أن ألـا

. ًأحي وكذ هخيلم غىه بؽيٍل أوظؼ بارن هللا- ئن ؼاء هللا-لػل ألامش فيه، لػله 

 وهىٌا  ُه اجتهاٌد وجىاصٌا،             

  ل له الؽيخ بالشخم، بمػنى هىان مً الػلماء في اإلاحرار ًلفشون اإلاحرار غلى أصحاب
َّ
لبل الاحتهاد، ومث ، ٍو

ٌء
بمػنى فيه خالف

الفشوك، والػفبت، وروي الشخم ال خم لهم في محرار اإلايذ، وهىان مً ًىسر روي ألاسخام، فالؽيخ كاٌ هزذ مً معائل 

. وهىعٌء فيه احتهادٌء وجىاصعٌء هماٌ مً له رو سخٍم، وليغ بزي فشٍك وال غفبٍت وهدى رلً: الاحتهاد، ولهزا كاٌ
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ا ما ًلع الظلم من الى ة والشعُت، هإ ء ًأ زون ما   :  طل: سحمه هللا حعالى-كاٌ } الظلم الىاكع من الى ة والشعُت، وهثحرا

ىجز  ًحل، وهإ ء ًمىعىن ما ًجب، هما كذ ًخظالم الجىذ وال الحىن، وهما كذ ًترن بعؼ الىاط من الجهاد ما ًجب، ٍو

الى ة من ماٌ هللا ما   ًحل هجزه، وهزلً العلىباث على أداء ألامىاٌ،  اهه كذ ًترن منها ما ًباح أو ًجب، وكذ ً عل ما   

. ًحل

ٌٌ ًدُم، أو : وألاضل في رلً ٌٌ ملىوله، أو ما ، أو ما
ٌ
، أو ششهت

ٌ
، أو مػاسبت

ٌ
ٌٌ ًجب أداؤه، هشجٍل عىذه ودٌعت أن ول من علُه ما

ٍن،  ًْ ٌن هى كادٌس على أدائه،  اهه ئرا امخىع من أداء الحم الىاجب من عْحٍن أو د ًْ ٌٌ لبِذ املاٌ، أو عىذه د ماٌ وكٍف، أو ما

وُعشف أهه كادٌس على أدائه،  اهه ٌعخحم العلىبت، حتى ًظهش املاٌ، أو ًذٌ على مىغعه،  ارا ُعشف املاٌ، وضبر على الحبغ، 

 اهه ٌعخىفى الحم من املاٌ، و  حاجت ئلى غشبه، وئن امخىع من الذ لت على ماله، ومن إلاً اء، ُغشب حتى ًإدي الحم، أو 

ذ، عن أبُه عن الىبي  ًمىن من أدائه، وهزلً لى امخىع من أداء الى لت الىاجبت علُه من اللذسة عليها، ملا سوي عمش بن الشٍش

. سواه أهل العجن، «ليُّ الىاجذ ًحل عشغه وعلىبخه» :أهه كاٌ- ضلى هللا علُه وظلم-

. أ شجاه في الصحُححن، «مطل الؼني ظلم»: ضلى هللا علُه وظلم-وكاٌ 

ش: واللي . هى املطل، والظالم ٌعخحم العلىبت والخعٍض

 بالششا، وان 
ا
ا اظخحم العلىبت،  ان لم جىن علىبخه ملذسة ا، أو جشن واجبا وهزا أضٌل مخ ٌم علُه، أن ول من  عل محشما

ا ًجتهذ  ُه ولي ألامش،  ُعاكب الؼني املماطل بالحبغ،  ان أضش عىكب بالػشب، حتى ًإدي الىاجب، وكذ هظ على  شا حعٍض

ا-سض ي هللا عنهم-رلً ال لهاء من أصحاب مالً والشا عي وأحمذ وػحرهم 
ا
. ، و  أعلم  ُه  ال 

ملا ضالح أهل  ُبر على - ضلى هللا علُه وظلم-أن الىبي - سض ي هللا حعالى عنهما-وكذ سوي البخاسي في صحُحه عن ابن عمش 

أرهبخه : الط شاء والبُػاء والعالح، ظأٌ بعؼ اليهىد، وهى ظعُت عم حيي بن أ طب، عن هجز ماٌ حيي بن أ طب،  لاٌ

ٌب، واملاٌ أهثر من رلً»: ضلى هللا علُه وظلم-الى لاث والحشوب،  لاٌ  - ضلى هللا علُه وظلم-  ذ ع الىبي ،«العهذ كٍش

ا ًطىف في  شبٍت هاهىا،  زهبىا  طا ىا،  ىجذوا املعىت في الخشبت، : ظعُت ئلى الضبحر،  معه بعزاٍب،  لاٌ ُا كذ سأًذ حُ

، وهزلً ول من هخم ما ًجب ئظهاسه من د لٍت واجبٍت وهحى رلً،  ا، والزمي   جحل علىبخه ئ  بحّمٍ ًُّ وهزا الشجل وان رم

 .{ٌعاكب على جشن الىاجب

 الظلم الىاكع من الى ة والشعُت،             

  ًطبًػا  اهخهى الىالم غلى ألامىاٌ، ووي الؿىيمت والفذكت والفيء، بلي أًًما فيما ًخػلم باألمىاٌ أًًما الؽيخ جيلم غ 

يىن له أزشٌء  ألامىاٌ وجشجيباث ألامىاٌ، وهى ما ًيىن هديجت هزا الخظالم، ظىاًء الظلم وكؼ مً الشاعي، أو وكؼ مً الشغيت، ٍو

، ألهه ًخيلم غً ألامىاٌ ، هى ًخيلم هىا غً الظلم الزي له أزشٌء ماليٌّ . ماليٌّ

ا ما ًلع الظلم من الى ة والشعُت،:  لاٌ              وهثحرا

 ،داٌو بػمهم أن ًأخز أو ًأول خم بػٍن، هزا  الىالة كذ ًلفشون في معئىليتهم، والشغيت كذ ًخظاإلاىن فيما بينهم  ٍو

. الخظالم الزي ًلؼ، والؽيخ هىا ال ًخيلم غً الظلم لزاجه، وئهما ًخيلم غً آزاس الظلم اإلااليت هما كلىا

  وهثحًرا ما ًلؼ الظلم مً الىالة والشغيت، هإالء ًأخزون ما ال ًدل، الزًً هم الىالة، وهإالء ًمىػىن ما ًجب، الزًً هم

 هما كذ ًخظالم الجىذ والفالخىن، الجىذ والفالخىن بمػنى الشغيت، غمىم الشغيت، ال أظً ًلفذ الجىذ وخذهم، الشغيت،

اًغا، أو فالخحن، أو  وئهما هأهه كذ ـىف الىاط ئلى حىذ وفالخحن، وئال اإلالفىد غمىم الىاط، ظىاًء وان ججاًسا، أو واهىا ُصسَّ

اًغا ئلى آخشذ، لىً كذ ًيىن في غهذذ وان كميت الػالكت بحن الجىذ والفالخحن وي أمحز مً خيث  ىَّ ـُ ً، أو واهىا  واهىا هجاٍس

. الاخخيان ألاهثر، باغخباس هإالء ألاساض ي الضساغيت، وهإالء حىىد أخياًها ئما لػىفهم، وئما كذ ًيىن أهثر مفادس دخل ئلى آخشذ
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  ىجز الىالة مً ماٌ هللا ما ال ًدل هجزذ، وهزلً الػلىباث داظب، ٍو ًُ وهما كذ ًترن بػن الىاط مً الجهاد ما ًجب، فأًًما 

ت، ٍش ت ٌػني، والىخز ئلى آخشذ، فاهه كذ ًترن منها ما ًباح أو ًجب، وهزا جلفحر غلى أداء ألامىاٌ، الخػٍض ٍش  الػلىباث الخػٍض

. طبًػا ، وهزا هىعٌء مً الظلم، وكذ ًفػل ما ال ًدل أًًما

 وألاضل في رلً، : ولهزا كاٌ             

  ،ٌٌء ًجب أداؤذ، ظىاًء وان هفلاٍث، ظىاًء وان دًىًها، ظىاًء وان غلىًدا، مماسباٍث ٌػني اللاغذة في رلً، أن ول مً غليه ما

ٌٌء إلاىوله، أو ماٌ ًديٍم، أو  ، أو ما
ٌء
، أو ؼشهت

ٌء
، أو مماسبت

ٌء
ٌٌء ًجب أداؤذ، هشحل غىذذ ودٌػت ، ئلى آخشذ، أن ول مً غليه ما

ً
ججاسة

، وُغشف  ًٍ
ًْ ًٌء هى كادسٌء غلى أدائه، فاهه ئرا امخىؼ مً أداء الحم الىاحب مً غْحٍن أو د ًْ ٌٌء لبيذ اإلااٌ، أو غىذذ د ماٌ وكٍف، أو ما

ىظش، ئهما اإلالفىد هىا غلى اللادس الىاحذ،   ًُ ػعش 
ُ
، طبًػا  الؼً أن اإلا أهه كادسٌء

 كادٌس على أدائه،              

  ،وُغشف أهه كادسٌء غلى أدائه، فاهه ٌعخدم الػلىبت ، ًٍ
ًْ ظهش اإلااٌ، فاهه ئرا امخىؼ مً أداء الحم الىاحب مً غْحٍن أو د ًُ  ختى 

. ولهزا الىالم وله خٌى آلازاس اإلااليت للخظالم

 أو ًذٌ على مىغعه،             

  بر غلى الحبغ، فاهه ظهشذ أو ًذٌ غلى مىلػه، فارا ُغشف اإلااٌ، هى مدبىطٌء آلان، خبعىاذ، فارا ُغشف اإلااٌ، ـو ًُ ئما 

ػشف اإلااٌ وامخىؼ، فاهه ٌعىؽ للىالي أو للحاهم أو  ٌُ ًشا، أما ئرا لم  ٌعخىفى الحم مىه وال خاحت لمشبه، ًىفي الحبغ حػٍض

. لللاض ي أن ًأمش بمشبه

  ئال ئرا وان ًْ
ِ
ّ
َمى ًُ ًْ مً أدائه، ال، أو  َّ

َمى ًُ  غىذها أو 
ٌء
، طبًػا  وي ممبىطت ًْ

ِ
ّ
َمى ًُ ، ًبذو لي أنها  ًْ

ِ
ّ
َمى ًُ ُلشب ختى ًإدي الحم، أو 

ً أهه جشي  ِ
ّ
مى ًُ ت بديث  ػطي الفـش ٌُ ىه بمػنى أهه  ِ

ّ
َمى ًُ دمشذ، ًمىً، لىً ًبذو لي  ًُ طلم ختى  ًُ اإلالفىد باغخباس أهه مدبىطٌء 

لت في : في اإلايان الفالوي، في اإلادل الفالوي، هما كاٌ ظػيت سأًخه ًذوس خٌى خشبٍت، هى ٌػلم أنها هىان، لىً هىعٌء مً الطٍش

ًْ مً أدائه
ِ
ّ
َمى ًُ لت، ٌػني هأهه ال ٌػلم، فهزا مػنى أو  ج، أو طٍش . الخخٍش

 وهزا لى امخىع من أداء الى لت الىاجبت علُه من اللذسة عليها،             

  أما ئرا وان مػعًشا، اإلاػعش مػلىمٌء أهه هزا له ، وهزا لى امخىؼ مً أداء الىفلت الىاحبت غليه مؼ اللذسة غليها، مادام أهه كادسٌء

. خاله

ذ، عن أبُه عن الىبي               ، «ليُّ الىاجذ ًحل عشغه وعلىبخه» :أهه كاٌ- ضلى هللا علُه وظلم-ملا سوي عمش بن الشٍش

 ألهه ًذٌ غليه الحذًث الزي بػذذ ، ، لىً مػىاذ صحيذٌء ٌٍ ٌٌء غلى ول خا . الحذًث فيه ملا

 «فه، الىاحذ ٌػني الزي غىذذ حذة وغىذذ ماله«لي الىاجذ ًحل .  ليه بمػنى جأخشذ وحعٍى

 «مشب، أو «ًحل عشغه وعلىبخه ًُ دبغ، أو  ًُ ، هزا هزا وهزا، وغلىبخه   غشله ٌػني أن جخيلم فيه وجخظالم، هزا ؾؽاػٌء

جلذ، غلى خعب ما ًشاذ الحاهم ًُ .

  ٌأخشحاذ في الصحيدحن،«مطل الؼني ظلم»: ـلى هللا غليه وظلم-وكا  .

 ش: واللي ف، والظالم ٌعخدم الػلىبت والخػٍض . هى اإلاطل والدعٍى

، : كاٌ             
ا
ا اظخحم العلىبت،  ان لم جىن علىبخه ملذسة ا، أو جشن واجبا وهزا أضٌل مخ ٌم علُه، وهى أن ول من  عل محشما

شاث  بالحذود، أو الخعٍض
ا
ا، ملذسة شا .   اهه وان ًىىن حعٍض
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ً

، فان أـش غىكب بالمشب، ختى ًإدي الىاحب، وكذ هق غلى ًجتهذ فيه ولي ألامش، فيػاكب الؿني اإلاماطل بالحبغ مثال

ـلى هللا غليه -رلً الفلهاء، وأوسد كفت ظػيت، هما في البخاسي، غم خيي بً ألاخطب، وكفخه، غً ابً غمش أن الىبي 

إلاا ـالح أهل خيبر غلى الففشاء والبيماء، أي الزهب والفمت والعالح، بمػنى أهه هزذ ًأخزها أن ًذفػىها إلاا - وظلم

. غىذهم مً ـفشاء وبيماء وظالح، وي التي وان اإلافالحت مً أحلها

  ظأٌ بػمهم، وهى ظػيت، اظمه ظػيت، غم خيي بً أخطب، خيي طبًػا  -ـلى هللا غليه وظلم-ظأٌ بػن اليهىد الىبي ،

، ومً هبراء اليهىد في خيبر، ظأله غً هجزذ، ٌػني ماله الىثحر 
ٌء

ا، ومػشوف خل، غً هجز ماٌ خيي بً أخطب، ألهه وان زشًٍّ
ُ
ك

.  ما غاد مىه ش يءٌء : أرهبخه الىفلاث والحشوب، فلاٌ: اإلاىىىص، فلاٌ

  ٌب، واملاٌ أهثر من رلً»: ، كاٌ-غليه الفالة والعالم-بمػنى أهه غلى اطالع - ـلى هللا غليه وظلم-فلاٌ الىبي  ..،«العهذ كٍش

كذ سأًذ خيًيا ًطىف في خشبت : الضبحر أن ٌػزبه، فمعه بػزاٍب، ٌػني ؼذ غليه، فلاٌ- ـلى هللا غليه وظلم-فذفؼ الىبي 

هاهىا، ٌػني سأًخه ًزهب ئلى هىا، وهللا ما أدسي، هى ًتردد غلى هزا اإلايان، وهللا ما أدسي فيه ش يءٌء أو ال، ابدثىا، طبًػا  هى 

. ٌػشف أهه مىحىدٌء 

ا ًطىف في  شبٍت هاهىا،  زهبىا  طا ىا،  ىجذوا املعىت في الخشبت،:  لاٌ              ُا  كذ سأًذ حُ

 ٌػني وحذوا الزهب والفمت في هزذ الخشبت  .

  ا، بمػنى في الػهذ، ظىاًء خيي أو وان غمه، ول أهل خيبر واهىا في رمت أهل : سخمه هللا-كاٌ ؼيخ ؤلاظالم وهزا الشحل وان رميًّ

ش، والزمي ال جدل غلىبخه ئال بدم، الزمي - ـلى هللا غليه وظلم-ؤلاظالم، ومؼ هزا غضسذ الىبي  خيىما اظخدم الخػٍض

َس، وهزلً اإلاعلم، وهزلً ول مً هخم ما  ش ُغّضِ ، مػفىم الذم، ومػفىم اإلااٌ، لىىه خيىما اكترف ما ٌعخدم الخػٍض مػفىمٌء

.  ًجب ئظهاسذ مً داللٍت واحبٍت وهدى رلً، ٌػاكب غلى جشن الىاحب

 

ا ئلى ًىم الذًن ا هثحرا  .وضلى هللا على هبِىا محمذ، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وظلم حعلُما

 

 


